
ABC I INNSAMLING

A for Abrakadabra simsalabim. 
Har du en hemmelig drøm om å 

være tryllekunstner? Lag ditt eget trylle
show! Inngangspengene kan gå til Redd 
Barnas arbeid for barns rettigheter.

B for Basar. En basar kan være bitteliten 
eller kjempestor, den kan vare en time 

eller flere dager – gjør det du har lyst til!

C for Cafè. Lag en cafè. Bak kaker  
eller lag vafler, bland saft og lag  

en hyggelig cafè. 

D for Dans. Lag en danseoppvisning  
– eller kanskje et dansekurs?

E for Egg. Arranger eggeløp, selg egge
dosis eller strikk eggevarmere. Bruk 

fantasien. Mye kan gjøres med egg!

F for Flaskeinnsamling. Pant flasker, ta 
vare på miljøet og støtt Redd Barna 

samtidig!

G for Gave. Hva med å ønske deg  
en pengegave til Redd Barna neste 

gang du har bursdag?

H for Hagearbeid. Gjør en jobb i hagen 
for noen. Du kan rake, klippe gress, 

plukke epler eller luke.

I for Iskrem. Lag saftis og frys ned selv, 
eller lag ispinner av yoghurt. Lag en is

krembod utenfor huset og selg is til inntekt 
for Redd Barna. 

J for Journalist. Lag din egen avis om 
Redd Barna og barnerettighetene, og 

selg den til lærere, naboer, eller venner.  
Eller lag en podcast om barns rettigheter 
sammen med en lokal radiostasjon?

K for Konsert. En konsert kan være alt 
fra karaoke i stua til en liten opptre

den på en underholdningskveld på skolen. 
Eller hva med å være gatemusikanter?

L  for Loddsalg eller 
Lotteri. Finn premier 

på loft eller kjeller, eller gå 
på premiejakt i nabolaget. 
Dere kan også lage pre
miene selv. Hva med å ha 
smykkeverksted og lodde ut 
smykkene dere har laget?

M for Minimaraton. Arranger et løp 
med startavgift og få noen til å 

sponse antall runder dere klarer å løpe.

N for Natursti. Du kan lage poster med 
oppgaver som henges opp i naturen. 

På Redd Barnas nettsider finner du 10 
poster til en Rettighetssti. Lær om barns 
rettigheter og vær ute i skog og mark.

O for Olabilløp. Her handler det om  
å være litt ingeniør, litt kunstner,  

og litt racerkjører. Gassen i bånn for  
Redd Barna!

P for Popcorn. Lag filmkveld og pop 
popcorn og selg kinobilletter.

Q for Quiz. Arranger en spørre
konkurranse. Lag med ekstra  

morsomme navn får ekstrapoeng!

R  for Rydd for Redd Barna. Rydd i  
garasje, på loft eller i kjeller. Kanskje 

kan noe selges til inntekt for Redd Barna, 
eller brukes som gevinster i et lotteri?

S for Show. Lag et skikkelig show  
for venner og familie, kle dere ut  

og øv inn ulike numre.

T for Telle skritt. Samle inn penger  
for å telle skritt.

U  for Utstilling. Vis fram bilder,  
tegninger, eller kosebamser.  

Kan utstil lingen selges etterpå?

V for Vitsekveld. Kjenner du noen som 
liker å få andre til å le? Eller har du 

kanskje selv en god vits på lager? Skaff en 
premie til den som ler høyest!

W for Willy Wonka. Lag din egen  
lille sjokoladefabrikk, og selg  

sjokoladen til inntekt for Redd Barna.

X  for Xbox. Lag en Xbox turnering 
med venner og kjente. Alle beta

ler litt. Noen av pengene går til premier, 
resten til Redd Barna.

Y for Yogakurs. Få tak i en instruktør 
som kan stille gratis. Alle betaler  

kursavgift til inntekt for Redd Barna.

Z for Zoo. Ta med kjæledyr og lag  
en dyrehage! Alle som besøker dyre

hagen må betale inngangspenger.

Æ for Æresgjest. Inviter noen til  
skolen, som kan ekstra mye om 

barns rett til skolegang eller om barn  
i krig. 

Ø for Ønske. Kast noen kroner  
i ønskebrønnen og bidra med et 

ønske for barn i krig og konflikt. Få andre 
til å gjøre det samme! Ønskene kan skrives 
på lapper som henges opp.

Å for Åpen dag på skolen. Inviter  
foreldre til omvisning, markedsdag 

og konserter.

Redd Barna arbeider for at alle barn skal overleve, lære og være trygge og  
vi kjemper for barns rettigheter i Norge og verden. Vi gir støtte og nødhjelp i kriser og katastrofer.  

Vi har en stor jobb å gjøre men sammen kan vi utgjøre en forskjell!


